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EREDIENSTEN (EN ONS CENTRUM) 

 
Corona en onze kerk: 

Anderhalve meter afstand verandert in ‘gepaste afstand’, 

geef elkaar de ruimte, de banken worden om en om gebruikt. 
Kerken op anderhalve meter is nog steeds mogelijk! 

Wil je afstand houden: geef dit aan! 

 
Er is kinderoppas voor de kleintjes van 0-4 jaar en 

kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. 
 

Er kan weer gebruik gemaakt worden van Ons Centrum.  

Alleen op afspraak met koster Monique. 
 

24 okt. 10.00 uur, ds. Ineke v.d. Beukel, gezinsdienst,
 Actie Schoenendoos, m.m.v. kidspraise o.l.v. Durk 

 Boschma 

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
 De 2e collecte is voor het orgel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
31 okt. 09.30 uur, ds. Ineke v.d. Beukel, Bijbelzondag,  

 mee voorbereid door de ZEC,  
 m.m.v. True Colors, Grijpskerk 

 De 1e collecte is voor het Nederlands 

 Bijbelgenootschap (NBG). 
 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

03 nov. 19.30 uur, ds. Ineke v.d. Beukel, dankstond 

 De collecte is voor de kerk. 
   

07 nov. 09.30 uur, mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra 
 De 1e collecte is voor het orgel. 

 De 2e collecte is voor binnenlands diaconaat.  

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.  
   

14 nov. 09.30 uur, ds. Marcus Klomp 

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
 De 2e collecte is voor het jeugdwerk.  

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 



 2 

21 nov.  09.30 uur, ds. Ineke v.d. Beukel, mevr. Harjanne de
 Boer-Lodewijks 

 laatste zondag van het kerkelijk jaar  

 De 1e collecte is voor de kerk. 
 De 2e collecte is voor zending en evangelisatie. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

 

Gezondheidsvragen 
• Heeft u of één van uw huisgenoten last van 

verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of 
temperatuurverhoging?  

• Heeft u andere klachten, voelt u zich niet lekker? 
• Heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand  

die COVID-19 heeft? 

• Bent u korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land 
teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’? 

 
Als u op één van deze vragen JA moet antwoorden, vragen wij u 

om de dienst niet te bezoeken maar mee te kijken via KerkTV. 

 

  
TER OVERWEGING  
Iedereen heeft vast de coronamaatregelen op de voet gevolgd.                                                                                                   

Voor de een was de last vast groter dan voor de ander.                                                                                                               
Maar voor allemaal zeker een beperking van je vrijheid.                                                                                                             

Vanaf 25 september is er een verruiming opgetreden.                                                                                                                 
We mogen weer meer, o.a. vergaderingen houden.                                                                                                                     

Gewoon samen, zonder 1.5 meter afstand, een kerkdienst 

bijwonen.                                                                                      
Hebben de onlinediensten veranderingen in ons geloofsleven 

teweeggebracht?                                                                 
Hopelijk heeft het geen negatieve gevolgen gehad voor ons 

persoonlijk geloofsleven.                                                         

Maar kunnen we samen als gemeente weer steun uit het geloof 
halen, dat ons helpt erop te vertrouwen dat het allemaal weer 

goed komt.                                                                                                                               

Het is toch heerlijk om samen te luisteren naar de verkondiging, 
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samen te zingen en na afloop van de dienst gezellig koffie te 
drinken. Hoop doet leven, ook in je geloof. 

De afgelopen anderhalf jaar is het in veel opzichten erg spannend 

geweest, niet op een positieve manier. En als er zoveel aan de 
hand is in de wereld is het heel eenvoudig om de hoop te 

verliezen. Toch is juist hoop het enige wat je nooit mag opgeven. 
 

Hoop doet leven (Romeinen 12: 12) 

Vanuit die hoop de vreugd ervaren,  
dat God ons helpt bij tegenspoed; 

dat Hij ons sterkt met nieuwe moed 

en ons voor struikelen behoedt. 
De stormen brengt Hij tot bedaren, 

als wij zijn Geest in ons bewaren. 
Bid, dat de vijand wordt verslagen, 

opdat verzoeking van ons wijkt; 

opdat je nimmermeer bezwijkt. 
Zó wordt standvastigheid bereikt. 

Blijf dus de wapenrusting dragen, 
dan is Hij met ons, alle dagen. 

Vanuit die hoop te mogen leven, 

met hart en ziel aan Hem gehecht. 
Verwachting, in ons hart gelegd; 

de toekomst die ons is voorzegd: 

Verdriet en pijn worden verdreven. 
Wij zijn ten leven opgeschreven. 

Jelly Verwaal 
Johannes Valkema 

 

Ik maak me klein 
Heer, leer mij bidden. 

Want ik weet niet wat ik tegen U moet zeggen. 
U woont in een licht waar niemand komen kan. 

En ik loop me hier op aarde druk te maken 

over mijn eigen dingetjes. 
Heer, luister naar iedereen die tot U huilt 

of alleen maar zucht. 

Luister naar het zuchten van Uw Geest. 
Ik maak me klein. 
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Ontferm U over Uw wereld. 
Over mensen op de vlucht en in angst. 

Ontferm U over ons land, 

dat zo druk is met z’n eigen navel 
en voor de rest vaak denkt: het zal mijn tijd wel duren. 

Ontferm U over Uw kerk. 
We hebben elkaar lang niet gezien, 

we raken elkaar en U misschien wel kwijt. 

Was U niet, Heer, de goede herder? 
Als ik verdwaal, en ik zoek ook de weg niet meer terug, 

komt U dan achter mij aan? 

Bij U is de fontein van het leven. 
Laat ons vredig water zien en groene weiden, 

Neem ons weer mee uit eten. 
 

Ik bid U dat U zich vooroverbuigt 

zodat U me kunt horen. 
Dat U me deemoed leert, 

zodat ik loskom uit mijn eigen gouden kooi. 
Laat Uw rijk komen, onze Vader – 

Het is niet van deze wereld, we zien het vaak niet, 

maar help me herkennen waar U bezig bent 
en geef me dat ik mee wil doen 

en zegen mij dan. 

Zeg me dat het goed komt, 
geef me stukjes toekomst. 

 
Tekst: Wim Houtman, ND 26/9’21 

 

SPREUK VAN DE MAAND 
Twijfel in het donker nooit aan wat God je in het licht liet zien. 

 
Spurgeon 

BIJ DE EREDIENSTEN  
Zondag 17 oktober 
9.30 uur, dhr. Jelmer Visser, Steenwijk 

Het is een ‘gewone dienst’ en we zijn benieuwd hoe onze oud 

stagiair deze gaat invullen. 
 

Zondag 24 oktober 
10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel 
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Een gezinsdienst in de Ontmoetingskerk. Het is de aftrap voor 
Actie Schoenendoos. We lezen uit Matteüs 25 over inzet voor 

elkaar. De Kidspraise onder begeleiding van Durk Boschma zingt 

weer vrolijke liederen. Uiteraard vervalt de kindernevendienst. 
Volgende zondag 31 oktober gaat de jeugd in kinderkerk en 

tienerkerk eventueel verder met het versieren en vullen van nog 
meer schoenendozen. 

 

Zondag 31 oktober 
10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel 

We vieren Bijbelzondag. Deze dienst is mee voorbereid met de 

leden van de ZEC. Thema is ‘Op zoek naar betekenis’. Wat 
betekent de Bijbel voor u? En voor jou? We gaan rondvragen en 

horen uiteenlopende reacties. Het is dan ook een veelzijdig boek, 
eigenlijk 66 boeken met meerdere betekenislagen en verbanden. 

Inmiddels zijn er ook veel verschillende Nederlandse vertalingen. 

Een exemplaar van de nieuwste, de NBV’21, wordt ons vandaag 
aangeboden als kerkbijbel. 

‘True Color’ uit Grijpskerk zorgt voor de muziek bij deze 
experimentele viering voor iedereen. 

Denkt u eraan dat de klok een uur teruggaat; de wintertijd is 

ingegaan, wat betekent dat we een uur langer kunnen slapen!  
 

Woensdag 3 november, dankstond 

19.30 uur, ds. Ineke van den Beukel 
We vieren Dankdag. Vanouds is dit de dankdag voor gewas en 

arbeid. Thema is ‘Werken met waarden’. We lezen Deut. 24:10-22 
en Matt. 20:1-16 over de werkers in de wijngaard.  

 

Zondag 7 november  
9.30 uur, mevr. Grytsje Hovius Dijkstra 

In deze ‘verbindend-vieren’ dienst gaat onze oud kerkelijk werker, 
mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra, voor. 

 

Zondag 14 november 
9.30 uur, ds. Marcus Klomp 

Op deze morgen begroeten we onze oud-predikant ds. Marcus 

Klomp, hij gaat voor in een klassieke dienst. 
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Zondag 21 november Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
9.30 uur, ds. Ineke van den Beukel en mevr. Harjanne de Boer-

Lodewijks 

Op deze morgen herdenken we onze overledenen in de gemeente 
en daarnaast denken we aan allen die ons ontvielen.  

In de middag is er Open Kerk in de Romaanse Kerk van  
14.30-16.30 uur. Hier is iedereen welkom om te gedenken, een 

kaarsje aan te steken, een praatje of een kopje koffie of thee. Het 

pastoraal team is aanwezig.  
 

PASTORPRAAT 

En zomaar zijn we weer een maand verder. Het nieuwe pastoraal 
team probeert zijn draai te vinden en dat lukt. Na een mooie 

intrededienst en een prachtig Startweekend hebben we de nodige 
energie opgedaan! Het is voor Ineke een veelheid aan informatie 

die over haar heen komt. Maar het voelt goed en we vinden onze 

weg er wel in. Ik ben blij dat we weer grotendeels compleet zijn, 
hoewel Hennie er natuurlijk een dag minder is, om toch het 

laatste nog even af te maken en af te studeren. We missen 
natuurlijk Jelmer; hij hoorde er helemaal bij en het was goed 

samenwerken! Voor mij is het toch wel een raar gevoel dat mijn 

werken in Marum naar een einde loopt. Afgelopen week werd er 
een vervolg-vergadering afgesproken in een commissie en die 

hoefde ik niet meer in mijn agenda te zetten. De afspraak was na 

6 februari 2022, de zondag waarop ik afscheid neem. Best ook 
even slikken… Voor nu hopen we met ons drieën er een goede 

winter van te maken, mooie diensten, verbinding tussen mensen 
leggen en weten en vertrouwen op Hem, dat Hij ons brengt en 

leidt naar waar nodig is.  

                          Met een vriendelijke groet,  
mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks  

 
PS: Nog mijn hartelijke dank voor alle kaartjes, appjes, berichtjes 

en bloemen na mijn auto-ongeluk begin juli!  

Uitje oud en nieuwe collega’s en scriba’s  
Woensdag 29 september zijn we als oude en nieuwe collega’s en 

scriba’s op stap geweest. We zijn langs drie kerkjes gegaan: Nuis, 

Niebert en de Romaanse kerk in Marum. De bedoeling was om dit 
op de fiets te gaan doen, maar helaas werkte het weer niet mee 

en werd het de auto, op twee echte kanjers na, die de uitdaging 
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per fiets zijn aangegaan. Van de kerk van Nuis en de kerk van 
Niebert heeft Derk Dijk ons de geschiedenis verteld. Het was 

boeiend en interessant. Je komt er geregeld, maar weet nog lang 

niet alles over de mooie verhalen die er zijn over deze mooie 
kerken. Daarna heeft Koos Vos ons verbaasd met prachtige 

verhalen over de Romaanse kerk en de gebieden die daarbij 
horen. De Marumer Bult, een kerkje in Lucaswolde en de 

kloosters die ook in de omgeving hebben gestaan. Koos is een 

boeiende en enthousiaste verteller die vast nog veel meer kon 
vertellen. Als slot van ons uitje hebben we samen gegeten in  

‘De Heerlijkheid’ in Marum. Ds. Ineke van den Beukel kreeg daar 

een prachtig foto boek aangeboden met foto’s die Tamara 
Vogelzang heeft gemaakt van de intrededienst. Het was fijn om 

nog even weer iedereen te zien en waardevol om elkaar op deze 
manier te ontmoeten. We hopen op een fijne toekomst samen, en 

met God aan onze zijde zal dat gaan lukken. 

 
Hennie Stuut-Vogelzang 

  

VORMING EN TOERUSTING  
Thomaskring 

eerste bijeenkomst: dinsdagavond 19 oktober 

vervolgdata:   in overleg 
tijd:    20.00-21.30 uur 

plaats:   Startbijeenkomst Zuiderbuuren 32 
onder leiding van: ds. Ineke van den Beukel 

 

Fijn dat we na lange tijd de draad van de 
Thomaskring weer op kunnen pakken. De 

meeste deelnemers van vorig jaar hebben 

toegezegd weer mee te doen. En er kunnen 
altijd nog nieuwsgierige mensen bij!  

Deze kring is voor ieder die ervaart dat hij of zij 
weg gegroeid is van het van huis uit 

overgeleverde christelijk geloof. En/of voor wie 

twijfelt en nieuwe waarden en woorden zoekt. 
 

We beginnen niet met een boekje als leidraad; we beginnen bij 
onszelf. Ik citeer de vragen die een van de deelnemers stelt: 

• Wat vinden we moeilijk te geloven? 

• Hoe gaan we daarmee om? 
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• Praten we erover en met wie dan? 
• Worden we er angstig door of voelen we ons juist vrijer? 

• Worden de twijfels meer, groeien de twijfels in de loop van de 

tijd? 
• Waardoor dan? 

• Kent de kerk onze twijfels? 
• Doet de kerk er wat aan? 

• Wat zou de kerk kunnen/moeten doen? 

 
De eerste bijeenkomst maken we kennis en inventariseren we de 

geloofsvragen die er leven. 

Ongeveer maandelijks hopen we bij elkaar te komen om verder 
door te praten en te leren van elkaar.  

 
Van harte welkom!   

 

De Bijbel op tafel 
eerste bijeenkomst:  donderdag 28 oktober 

vervolgdata:   dinsdagavond 7 dec., 18 jan., 8 febr.,  
22 mrt., 12 apr., 10 mei.  

Vooraf aan de vieringen van 3/11, 12/12, 

23/1,13/2, 27/3, 17/4, 15/5. 
tijd:    19.30-20.30 uur 

plaats:   Ons Centrum 

onder leiding van: ds. Ineke van den Beukel 
 

Het lijkt me mooi om met 
meerdere mensen over de 

Bijbelgedeelten van komende 

zondag na te denken. Eens per 
maand hoop ik dat er 

gemeenteleden zijn die met mij 
de gekozen Bijbelgedeelten 

alvast willen doorlezen om na 

een korte stilte te benoemen 
welke verzen het meest 

aanspreken of vragen opleveren. We kunnen op elkaar reageren 

en zo wordt de voorbereiding van de preek een gedeelde vreugde. 
Met als resultaat dat je zelf beter luisterend de kerkdienst in gaat, 

en de kans dat de preek van die zondag uit het leven gegrepen is 
en daarmee herkenbaar voor velen! 
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U, jij kunt per keer aanschuiven in de maand dat het uitkomt om 
mee te denken. 

Aanmelden vooraf is niet nodig, maar wel fijn voor mij als 

predikant. 
 

Volwassenencatechese 
eerste bijeenkomst:  vrijdagmorgen 29 oktober 

vervolgdata:   in overleg 

tijd:    10.00-11.30 uur 
plaats:   Ons Centrum 

onder leiding van: ds. Ineke van den Beukel 

 
Als kind en jongere heb je vaak jarenlang meegedaan aan 

kerkelijke (leer-)activiteiten. 
Maar hoe is het daarna verder gegaan? Wat weet je nog van die 

catechisatie van toen, en kun je dat nog wel toepassen in je 

huidige (geloofs-)leven?  

 
We gaan erover in gesprek aan de hand van 

jullie vragen en opmerkingen en met als 

leidraad de ‘Gewone catechismus’, 
Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. 

Dit boekje is in 2019 uitgekomen bij Kok 

Boekencentrum. Het heeft tot doel ‘de inhoud 
van het christelijk geloof op een hedendaagse 

manier over te dragen aan volgende generaties 
en hen te inspireren vanuit het geloof te leven.’  

(van € 12,99 tot € 18,99 verkrijgbaar) 

Aanschaf is niet verplicht, maar wel handig. 
 

Geeft u uiterlijk de laatste week van oktober aan of u mee wilt 
doen? 

Graag via een mailtje naar predikant@ontmoetingskerk-marum.nl 

of app (06) 15 60 35 12 
Films die uitnodigen tot een goed gesprek 

zondag 14 november 
15.30 uur 

Ons Centrum, zaal 1 

Ook dit seizoen is er gelegenheid om samen een film te kijken om 
naar aanleiding daarvan met elkaar in gesprek te gaan. Dat 

napraten doen we onder het genot van een eenvoudige maaltijd. 

mailto:predikant@ontmoetingskerk-marum.nl
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De eerste filmmiddag is zondagmiddag 14 november. Op het 
programma staat de film The Children Act. Iets over de inhoud:  

Fiona Maye is rechter van het Hooggerechtshof waar ze 

bekendstaat om haar professionele en weloverwogen uitspraken 
binnen het complexe familierecht. Terwijl haar huwelijk lijkt te 

bezwijken onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op 
een ingewikkelde zaak.  

De 17-jarige Adam heeft leukemie. Vanwege zijn geloof weigert 

Adam de noodzakelijke medische hulp. Fiona moet besluiten of hij 
te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht 

op vrije wil toch zwaarder weegt. 

Noteer ook alvast zondag 13 februari 2022. 
 

Natural Faith seizoen ’21-’22 Catechese 12 t/m 14 jaar 
Natuurlijk geloof - geloven is natuurlijk!  

Wist je dat je geloof in de natuur kunt opdoen!?  

We gaan het verkennen! 
 

Zoals Jezus met z’n leerlingen buiten rondliep en levenslessen 
leerde, zo willen wij komend winterseizoen de catechisatie 

invullen. 

 
Elke maand, meestal na tienerkerk, ongeveer van  

11.00-12.00 uur. 

Kom op de fiets, grote kans dat we ergens heengaan om nieuwe 
dingen te ontdekken. 

 
• 31 oktober Natuur 1 Schepping van God op aarde  

• 28 November Water chaos en schipbreuk; doop, dorst en 

Bron  
• 23 januari  Stenen gedenksteen, berg, stenen tafelen,  

Rots 
Let op: 30 januari Experimentele dienst met ons thema:  

‘Natural Faith’ 

• 13 februari  Bomen Levenscyclus, van goed en kwaad en  
                          Leven via kruishout 

• 27 maart         Vrucht zaaien, oogsten, vrucht dragen 

• Vrijdagavond 22 april 19.00 uur  
Wind en Vuur heilige Geest… Stormt het?  

• 22 mei        Natuur 2 Herschepping en Toekomst met 
God 
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Namens de Jeugdraad ontvangt ds. Ineke van den Beukel graag 
alle tieners van de eerste jaren voortgezet onderwijs. Wilt u als 

ouders en grootouders uw (klein-)kinderen stimuleren?! 

 
ZINGEN met koffie of thee op de 2e WOENSDAGMIDDAG 

van de maand van 14.30–15.30 uur 
Het zingen op woensdagmiddag is met ingang van september 

weer naar 1 x in de maand gegaan. In de laatste twee maanden 

van dit jaar is dat op 10 november en 8 december.  
U kunt dit rechtstreeks volgen via KerkTV. 

(www.kerkdienstgemist.nl) 

MAAR: Het is weer mogelijk aanwezig te zijn tijdens het 
zanguurtje. We zingen nog steeds met de beamer, maar ook daar 

kun je heel goed mee meezingen! 
Een leuke bijkomstigheid is dat er na afloop van dit zingen een 

kopje koffie of thee is voor de zangers en zangeressen. 

De leiding is wisselend door ds. Ineke, Hennie en Harjanne 
Een mooi moment om elkaar ook weer te gaan ontmoeten!   

Er kunnen verzoeknummers worden doorgegeven aan Hennie 
Stuut-Vogelzang.  

Dit kan doorgegeven worden tot de maandagmiddag 18.00 uur 

voor de betreffende woensdag. Haar mailadres vindt u voorin 
deze Onderweg. 

 

WIE DOET ER MEE?? 
We gaan weer van start met een bijbeluurtje in De Hoorn. Niet 

zoals de jaren hiervoor met een kleine dienst, maar meer als 
gespreksgroep. We gebruiken het boek ‘k Zou zo graag een 

ketting rijgen, waarin levensthema’s zoals vertrouwen, huis en 

thuis en hemel worden behandeld. De bedoeling is dat we samen 
zingen, samen spreken, vertellen en samen bidden. Hiervoor zijn 

vrijwilligers nodig die, in het oude gebouw, de mensen kunnen 
halen, en in het nieuwe gebouw, erbij zijn en mensen begeleiden. 

Als u of jou dit aanspreekt, wees van harte welkom. Neem contact 

op met Hennie Stuut-Vogelzang. Ik hoop op een grote groep. 
 

KERKENRAAD    
 

Gemeenteavond 
Op maandag 25 oktober wordt er weer een gemeenteavond 

gehouden in Ons Centrum. De avond begint om 19.30 uur. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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De uitnodiging en agenda vindt u op het inlegvel bij deze 
Onderweg. U bent allen van harte welkom! 

  

Avond nieuw ingekomen gemeenteleden 
Op maandag 15 november wordt er een avond gehouden voor 

nieuw ingekomen gemeenteleden in Ons Centrum. Aangezien 
deze avond vorig jaar door corona niet gehouden kon worden, 

worden nu de nieuwe leden van de afgelopen twee jaar 

uitgenodigd. U ontvangt allen een persoonlijke uitnodiging. 
 

Avond voor wijkteams 

De avond voor wijkteams wordt dit jaar gehouden op dinsdag 16 
november in Ons Centrum om 19.30 uur. De ouderlingen, 

diakenen en (coördinerende) contactpersonen worden hiervoor 
uitgenodigd. De agenda volgt per mail. U bent allen van harte 

welkom!  

 
DIACONIE 

 
Kerkauto 

Vanaf nu kan er weer gebruik gemaakt worden van de kerkauto. 

Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met 
Grietje Dijkstra, tel. (0594) 54 99 70 

 

Omzien naar elkaar 
Omzien naar elkaar is er om u te helpen. 

U kunt contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra,  
tel. (0594) 64 24 14, mobiel (06) 24 90 47 94. 

E-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl. 

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken. 
Wensen van de voedselbank 

 
Voor de maand oktober: 

• houdbare melk 

• maaltijdsoep in blik 
• ranja 

• kapucijners (blik of pot) 

• broodbeleg (zoet) 
• pasta + mix 

 
Voor de maand november: 

mailto:genp.reitsema@ziggo.nl
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• bruine bonen (blik of pot) 
• kapucijners (blik of pot) 

• groente in blik of pot (groot en klein) 

• rookworst 
• vruchten in blik 

• koffie (250 gr) 
• suiker 

• afwasmiddel 

Dit zijn de wensen van de voedselbank. Andere houdbare spullen 
zijn uiteraard ook welkom. 

 

U kunt de goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan. 
Er staat een mand klaar waar u uw spullen in kunt doen. 

Vanaf nu kunt u ook uw goederen weer inleveren in de 
Ontmoetingshal van de kerk. 

 

Collecten 

17 oktober: Werelddiaconaat   

Zie de bijgesloten folder.   
 

Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen. 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: 
een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt 

met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele 

toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan 
voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te 

werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies 
in vrede samenleven. 

 

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen 
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-

Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door 
klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds 

droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en 

grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt 
op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners 

leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert 

boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert 
meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem 
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verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en 
kunnen hun kinderen naar school. 

 

Predikanten opleiden 
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de 

kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende 
niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd 

predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig 

volgen een bacheloropleiding theologie en tien een 
masteropleiding. De kerk verspreidt Bijbels en liturgisch materiaal 

in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen 

waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De 
strijd tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met 

moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.  
Wat brengt uw steun? 

•      45 euro: schaap die melk en mest levert 

•    105 euro: kruiwagen om oogst te vervoeren 
• 2.000 euro: een student een jaar opleiden (gemeente betaalt 

ook mee)  
Zie voor meer informatie de bijgesloten folder in Onderweg. 

Wij als diaconie bevelen deze collecte van harte bij aan! 

 
24 oktober: Actie Schoenendoos (1e collecte) 

Deze actie is bij u allen wel bekend.   

We gaan dit jaar weer schoenendozen vullen voor Sierra Leone. 
Er zijn daar nog zoveel kinderen die nog geen schoenendoos 

mochten ontvangen. Van alle voorgaande jaren weten we dat de 
schoenendozen daar met zorg uitgedeeld worden en zo 

ontzettend goed terechtkomen. 

 
7 november: diaconaat binnenland (2e collecte)  

 
14 november: SOS kinderdorpen (1e collecte)   

De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn eigen 

familie. Wereldwijd hebben veel families het echter moeilijk om 
goed voor hun eigen kinderen te kunnen zorgen. Door een 

crisissituatie of door de (extreme) moeilijke omstandigheden 

waarin ze leven. Naast voldoende voedzaam eten en toegang tot 
water en gezondheidszorg, moeten kinderen zich beschermd, 

aangemoedigd en gerespecteerd voelen door betrouwbare 

volwassenen die onvoorwaardelijk van hen houden. 
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SOS Kinderdorpen werkt samen met families, verzorgers en 
gemeenschappen om crises te voorkomen, die kunnen leiden tot 

de scheiding van kinderen en hun ouders/familie. Hun 

familieversterkende programma’s versterken en stabiliseren 
gezinnen en hun sociale netwerken, zodat kinderen beter worden 

verzorgd en beschermd. 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes van harte bij u aan. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om deze diensten te 
bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer 

NL27 RBRB 078.98.12.347 t.n.v.: Protestantse Gemeente Marum, 

o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een 
andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in 

de collectebus doen. 
e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl  

tel. (06) 29 11 08 09   

website:  
(http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie). 

 
Namens de diaconie, 

Grietje van Dalen 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Vrijwillige bijdrage Onderweg 

Om u te informeren over onze kerkelijke gemeente, zoals de 

geplande kerkdiensten, het verenigingswerk, blijde en droevige 
gebeurtenissen en meer, ontvangt u maandelijks het kerkblad 

Onderweg.  
De oplopende kosten voor het maken van het kerkblad hebben 

ons eerder al doen besluiten hiervoor van u een vrijwillige 

bijdrage te vragen. Ook dit jaar ontvangen we graag weer een 
bijdrage voor ons kerkblad Onderweg. We denken hierbij aan een 

bedrag van € 25,-.  
 

Deze opbrengst is dit jaar tot nu toe € 1.575,- euro. Vorig jaar 

was dit rond deze tijd het dubbele. Hierbij vragen wij u of u uw 
bijdrage wilt schenken. 

 

mailto:diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl
http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie
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Omdat de boekhouder uw betaling dan vlotter kan verwerken 
geven wij de voorkeur aan betalingen via de webshop of 

Kerkgeld-App. 

De webshop is te vinden op www.ontmoetingskerk-marum.nl, de 
Kerkgeld-App is gratis te downloaden via Google Play of  

App Store. 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook, zoals voorheen, overmaken op 

onze rekening bij de Regiobank t.n.v. Protestantse Gemeente 

Marum-Noordwijk  
NL70 RBRB 0792 1437 44 o.v.v. kerkblad Onderweg. 

 

Hartelijk dank! 
Met vriendelijke groet, 

het College van Kerkrentmeesters 
 
Gift 
 

Van een kerklid mochten wij op 15 juli een gift ontvangen van € 
12.500,- met als bestemming verbouwing zaal 4. 

Wij zijn hier ontzettend blij mee, onze hartelijke dank. 

 
 

Vrijwilligers 

 
Na de beperkingen door de coronaperikelen komen de activiteiten 

in onze gemeente weer langzaam op gang. De kerkdiensten 
worden weer door meer mensen bezocht en de omgang met 

elkaar is wat meer ontspannen. Je kunt wel zeggen dat we weer 

voorzichtig teruggaan naar het normaal van voor die toch wel 
vervelende periode. 

Dat geldt ook voor de vrijwilligers, die elke woensdagmorgen in 
en rond de kerk en Ons Centrum te vinden zijn. Oh, de 

noodzakelijke dingen werden gewoon gedaan hoor, maar zoals 

iedereen, waren we toch een beetje voorzichtig om met het 
normale aantal mensen bij elkaar te komen. En hoewel het aantal 

weer wat toeneemt, kunnen we best nog wel wat uitbreiding 
gebruiken. 

Naast het normale onderhoud, zoals schilderwerk en 

werkzaamheden op het terrein, komen er ook een paar grotere 
klussen aan. Er zijn bijvoorbeeld plannen om zaal 4 een update te 
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geven, een compostbak te maken, de terreinverlichting te 
vervangen, en dan vergeten we vast nog wel een paar. 

En ook de schoonmaak van de verschillende ruimtes vraagt weer 

de nodige aandacht nu er weer meer gebruik gemaakt wordt van 
de gebouwen. 

Daarnaast nemen we af en toe afscheid van mensen die om 
verschillende redenen stoppen. 

We zijn dus op zoek naar mensen die van gezelligheid houden en 

tegelijk een bijdrage willen leveren aan de bijhouden van de 
gebouwen en terreinen. En om alle misverstanden weg te nemen; 

dames zouden heel goed passen in de vrijwilligersgroep. 

 
Wil je de woensdagmorgen op een gezellige en nuttige manier 

doorbrengen? Dan ben je van harte welkom om onze groep te 
versterken. 

 
         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wel gezellig, maar er zijn nog stoelen vrij. 
 
Meer informatie kun je krijgen door te bellen of te mailen, of je 

spreekt ons gewoon aan. 
 

Albert v.d. Molen  Boeke Boekema 

(0594) 64 27 94  (0594) 64 80 00/(06) 10 64 03 46 
       boeke.boekema@gmail.com 

 

mailto:boeke.boekema@gmail.com
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          Hallo jongens en meisjes, 

 

 
Startweekend 

Wat was het een super weekend. Fantastisch weer. Superleuke 
activiteiten voor jong en oud, met heel veel gemeenteleden. Wat 

hebben de kinderen genoten van het springkussen, Oud Hollandse 

spelletjes en een hapje van de barbecue. Gelukkig was de nacht 
helder en zorgden de maan en sterren voor verlichting tijdens de 

dropping. Daarna kamperen bij Yvonne en Wim Veldman met 

maar een paar uurtjes slaap. De volgende ochtend een heerlijk 
ontbijt bij de kerk. Het weekend werd afgesloten met een 

Openluchtdienst waarin twee kinderen werden gedoopt. De 
Travellers zorgden hierbij voor de muzikale ondersteuning.  

Wat mooi om een parkeerterrein vol met zingende gemeenteleden 

en gasten te zien. Tijdens de kindernevendienst waren er deze 
keer meer dan dertig kinderen. Al met al een fantastische start 

van het nieuwe seizoen. 
 

Agenda 

 
Oktober  

24 Gezinsdienst: Actie Schoenendoos de eerste 125 dozen zijn 

     gevuld. Meer hierover elders in het kerkblad 
31 Kinderkerk/Tienerkerk 

 
November 

12 Patatpraat: eten en gezelligheid voor iedereen van 12-16 jaar 

16 Seminar geloofsopvoeding door Imke Wijnhorst 
19 Sirkelslag KIDS voor iedereen van 8-12 jaar 

28 Kinderkerk/Tienerkerk, aanvang 10.00 uur 
 

Opgeven voor de activiteiten kan via de mail: 

jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 
Voor het laatste nieuws volg KiK op Facebook en Instagram. 

 

mailto:jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl
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ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 

 

Dagboekjes 2022 
Ook dit jaar wordt u/jij in de gelegenheid gesteld om via  

de Zending- en Evangelisatiecommissie een dagboekje te 
bestellen. 

In deze Onderweg vindt u een bestelformulier.  

U kunt het bestelformulier inleveren in de grijze bussen in de hal, 
in de rode bus van de postzegels of brengen naar de ESA-laan 17 

in Marum.  

Telefonisch bestellen mag ook op telefoonnummer  
(0594) 64 37 58, graag na 18.00 uur. 

Mailen kan ook naar gondalise@hotmail.com o.v.v. bestellen 
dagboekje. 

Uw kunt de bestelling doorgeven tot uiterlijk 21 november. 

 
Bestellingen die na 21 november binnenkomen kunnen we niet 

meer in behandeling nemen. 
 

Namens de Zending- en Evangelisatiecommissie 

     Gonda Bandringa  

 

mailto:gondalise@hotmail.com
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Hart voor Swaziland 

De familie van der Zaag is in augustus van dit jaar een poosje in 

Nederland geweest en Anne had aangegeven ons graag als ZEC te 

willen ontmoeten. Onder leiding van Harjanne heeft dit woensdag 
25 augustus plaatsgevonden in Ons Centrum waar Anne een 

mooie presentatie heeft gehouden en met ons in gesprek is 
geweest. Hieronder kunt u weer een deel lezen van het Jabula 

project, waarvan Anne ook verteld heeft. Foto’s kunt u zien op de 

site www.hart-voor-swaziland.nl  

Jabula betekent place of happiness en dat is een van de drie 

pijlers van Hart voor Swaziland. Home-Hope en Happiness is waar 

we dagelijks binnen ons Hart voor Swazilandwerk ons best voor 
doen. Dit Jabula-centrum dat we aan het realiseren zijn, gaat ons 

helpen om beter de communities van Swaziland te kunnen 
dienen. Jabula is DE plaats waar we Jezus bekend maken en leren 

hoe Hem te volgen. Een plaats van ontmoeting, in de eerste 

plaats met God en met diegene die God eenieder heeft 
toevertrouwd. Omzien naar elkaar dus!! Het centrum wordt VOOR 

Swazies en het gaat gerund worden DOOR Swazies. 

Elke doelgroep, van kinderen tot volwassenen, die we op het oog 

hebben, zullen hun specifieke programma’s hebben. Deels door 

ons verzorgd, maar ook meer en meer door partners met hun 
programma’s of projecten. Te denken valt aan empowering 

trainingen en sport en spel dagen voor kids tot vrouwenseminars 

en discipel- en teambuildings activiteiten. Ook kunnen hier de 

beoogde outreachteams gehost worden. 

Na zes jaren samenwerking met YWAM, zijn we onze eigen NGO 
Heart for eSwatini gestart, vertelde Anne van der Zaag. We 

bleven de scholen, ziekenhuis en gevangenissen bezoeken, maar 

voor onze andere activiteiten waren we op zoek naar 
accommodatie. In april 2020 hebben we op een bijzondere manier 

hier in Ncube, eSwatini een stuk grond aangekocht (€ 5500,- uit 
eigen middelen) en zijn we gelijk begonnen met de renovatie van 

het gebouw. Eind 2020 hebben we deze renovatie kunnen 

realiseren (€ 11.500,-) en kunnen financieren met behulp van 

http://www.hart-voor-swaziland.nl/
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support vanuit Nederland. Ondertussen zijn we bezig met de 

volgende fase, de operationele fase. 

De familie Van der Zaag is nog op zoek naar financiële support 

van € 8900,-. Hiervan is inmiddels al € 2800,- gerealiseerd. Dus 
zijn ze nog op zoek naar support van € 6100,-. Hiernaast hebben 

ze voor security en het onderhoud van het terrein € 175,- p.m. 

nodig. 

Zij hopen voor het eind van dit jaar, wanneer de lockdown 

hopelijk opgeheven is, het centrum volledig operationeel te 

hebben, zodat ze er de beoogde groepen kunnen ontvangen. 

Na de realisatie van deze operationele fase, willen ze graag jonge 

Swazi mannen en vrouwen aanstellen die verantwoordelijk 
worden voor het leiding geven aan de verschillende taken voor 

Jabula (hoofd Maintenance, activiteiten Manager, Security en 

schoonmaak ed.). 

Ben jij, net als wij, enthousiast geworden over dit project en zie 

je net als ons de potentie om de handen en voeten te mogen zijn 
van Jezus met behulp van dit centrum, dan hopen wij dat je een 

bijdrage wilt leveren, zodat de familie Van der Zaag dit centrum 

voor Swazies door Swazies kan realiseren!! 

De Zending- en Evangelisatiecommissie wil samen met u, als 

gemeente, hen voor twee jaar ondersteunen. Wilt u steun geven 
aan het werk dat de familie Van der Zaag in Swaziland doet, dan 

kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 

ZEC ING-bank: NL19INGB 00018825 45, onder vermelding van: 

Hart voor Swaziland.  
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DIVERSEN     
 

Schoenendoosactie  
 

De Ontmoetingskerk doet mee aan de Schoenendoosactie. 

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede 
extra kwetsbaar. Daarom doen we in Marum samen met scholen, 

kerken en vele ondernemers mee aan de Schoenendoosactie. Ook 
de tieners spelen hier een grote rol in. 

We geven kinderen ver weg een 

schoenendoos vol bruikbare spullen. 
Voor hen is dat een onbetaalbaar 

cadeau. Helpt u mee? 

 
24 oktober trappen we deze 

Schoenendoosactieperiode af met een speciale startdienst om 
10.00 uur. 

 

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en 
volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze 

zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden 

uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het 

toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen 
ook een boekje met Bijbelse verhalen. Zo maken ze – vaak voor 

het eerst – kennis met het evangelie.  
 

 

Hoop en toekomst 
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer 

Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes 

in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend 
in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op 

Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in 
arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen 

schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze 

perspectief en voelen ze zich gezien. 
 

Geloof in actie 
Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. 

Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind 
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ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: 
dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie 

is een mooie manier om thema’s zoals eerlijk delen, 

duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te 
maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch 

handen en voeten kunt geven. 
 

Uw hulp is welkom 

In de folder die u ontvangt over de Schoenendoosactie leest u hoe 
het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie, het 

transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. 

U mag hiervoor geld in een envelop stoppen en inleveren of aan 
de doos toevoegen.  

 
- In de kerk zijn lege schoenendozen beschikbaar als u deze niet 

heeft. 

- Als vanouds staat er een grote doos bij de ingang van de kerk 
voor losse spullen. 

- 31 oktober worden de dozen versierd en gevuld tijdens de 
Kinderkerk (10 uur). U bent van harte uitgenodigd om daarbij 

aanwezig te zijn. 

 
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op 

schoenendoosactie.nl of neem contact op met Marja Burgler 

(mburgler@planet.nl), Marianne van der Horn 
(mariannevdhorn@hotmail.com) of Monique van Dijk 

 
De Vaste Prik  

Eindelijk kunnen we weer gezellig bij elkaar komen, 

om te breien of te haken of we gaan eens wat anders doen. 
We komen om de veertien dagen bij elkaar en we beginnen op 

dinsdag 2 november van 14.00-16.00 uur. 
Wij verwachten jullie allemaal weer. 

Mochten er nog dames zijn die ook graag mee willen doen, u bent 

van harte welkom. 
Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij onderstaande dames, 

 

Martje Louwes, Renkemaheerd 17, Marum 
Trienke van der Woude, Randel 11, Marum 

Titie Kooistra, Vondelstraat 11, Marum 
 

mailto:mariannevdhorn@hotmail.com
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Nieuws van ‘t Trefpunt 

 

We zijn dankbaar en blij dat we ook mede 
dankzij u, doordat u ondanks dat winkelen 

alleen op afspraak kon of met een beperkt 
aantal klanten tegelijk, toch steeds artikelen bij ons gekocht hebt. 

Hierdoor konden we weer twee giften overhandigen.  

De eerste gift van € 1000,- is voor het Leger des Heils. Janneke 
van Kammen, zelf werkzaam bij het Leger des Heils, heeft deze 

gift overhandigd aan de manager team opvang Assen. De gift 

wordt besteed aan bezigheidstherapie. Deze therapie is onder 
andere belangrijk om het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en 

creativiteit te bevorderen.  
De tweede gift is dit jaar weer voor Actie Schoenendoos. Ook 

hieraan hebben we € 1000,- kunnen geven. Deze gift is 

overhandigd door Aukje van Dellen aan Marianne v.d. Horn. 
Marianne coördineert samen met Marja Burgler en Monique van 

Dijk dit jaar de Actie Schoendoos. 
De winkel is nu weer open op de vaste openingstijden. De in- en 

uitgang is weer gewoon bij de voordeur.  

Als u nog steeds liever op afspraak, buiten de openingstijden, wilt 
komen, dan kan dit ook. U kunt dan Ria Kooiker bellen (06) 53 50 

95 70. 

 
Vriendelijke groet, 

 vrijwilligers van ‘t Trefpunt  

 
 

 

 

 
De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te houden op  
10 november a.s. Mevr. Lonneke van den brink komt vertellen 

over Daklozen. 

We beginnen om 14.00 uur in een zaal van Ons Centrum. 
  

Met vriendelijke groet, 
Fennie Kobes 

Passage afd. Marum  
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ZINGEN 

Het zangkoor Ad Dei Gloriam is weer gestart met de repetities. 

Wij repeteren op de donderdagavond van 19.45–21.45 uur. 
 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
U/jij mag eerst een paar keer mee repeteren en dan beslissen om 

wel of geen lid te worden. 

 
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met  

Karel Grondsma, tel. (0594) 64 31 99. 

 

 

 

 
 

Bijbelzondag 2021: Op zoek naar betekenis 
 

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema Op 
zoek naar betekenis. Dat sluit aan bij de introductie van de 

NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt 

gehouden. “We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve 
aandacht voor de Bijbel creëren”, zegt directeur Rieuwerd 

Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 
 

NBV21 KerkBijbel 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.delfshavenskoor.nl/wp-content/uploads/Logo-koor.png&imgrefurl=https://www.delfshavenskoor.nl/concert-joyofchristmas-9-december-2017/projectkoor-kerst-2017/&docid=vZEN3gt3k68plM&tbnid=2N9Pn2JGWI6siM:&vet=10ahUKEwiVoOS80v7eAhVPPFAKHUTVDm0QMwiLAShBMEE..i&w=1609&h=665&hl=nl&bih=546&biw=1032&q=muziek/koor%20kerst&ved=0ahUKEwiVoOS80v7eAhVPPFAKHUTVDm0QMwiLAShBMEE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.delfshavenskoor.nl/wp-content/uploads/Logo-koor.png&imgrefurl=https://www.delfshavenskoor.nl/concert-joyofchristmas-9-december-2017/projectkoor-kerst-2017/&docid=vZEN3gt3k68plM&tbnid=2N9Pn2JGWI6siM:&vet=10ahUKEwiVoOS80v7eAhVPPFAKHUTVDm0QMwiLAShBMEE..i&w=1609&h=665&hl=nl&bih=546&biw=1032&q=muziek/koor%20kerst&ved=0ahUKEwiVoOS80v7eAhVPPFAKHUTVDm0QMwiLAShBMEE&iact=mrc&uact=8
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Bijbelzondag is een geschikte zondag om in uw kerk de NBV21 
Kerkbijbel te presenteren. Het NBG geeft deze speciale uitgave 

cadeau aan kerken. De Kerkbijbel heeft een omslag met het 

eerste vers uit het evangelie van Johannes. Heeft uw kerk deze 
nog niet aangevraagd? Predikanten en voorgangers kunnen per 

gemeente één exemplaar aanvragen via nbv21.nl/kerkbijbel.  
Wie vóór 18 oktober bestelt, krijgt de Kerkbijbel nog voor 

Bijbelzondag in huis. Wel geldt: zolang de voorraad strekt. 

 
Bijbelwerk wereldwijd 

Het NBG maakte niet alleen de NBV21, maar ondersteunt ook 

wereldwijd tientallen bijbelvertaal- en verspreidingsprojecten.  
Dat kunnen we alleen doen met steun van onze gevers – én van 

kerken. Steun ons werk via uw kerk, met een collecte. Geef de 
Bijbel door! 

 

Materiaal en meer over de Bijbelzondag 
Bij het materiaal voor Bijbelzondag hoort een preekschets over 

Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5, bouwstenen voor de 
viering, kindermateriaal, een set ansichtkaarten en tips om er een 

feestelijke zondag van te maken. Wilt u meedoen met 

Bijbelzondag, collecteren voor het wereldwijde bijbelwerk, of 
meer informatie? Kijk dan op nbv21.nl/bijbelzondag. 
 

OPPASROOSTER 
 

 
 

17 oktober   Hanneke van Bethlehem 

 
24 oktober   Grietje van der Heide 

 
31 oktober   Rosan Duursema 

 

 7 november  Hanneke van Bethlehem 
 

14 november  Rianne Radema 

 
 

Contactpersoon oppas 
Rianne Radema 
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(06) 21 23 40 07 
rianne_radema_89@hotmai l.com 
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